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หลักสูตร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement (PF+KM)
นักส่ งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์ กร
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
รู ปแบบการอบรม

หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนาเครื่องมือ
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้ างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึง่ เป็ นทางเลือกที่ได้ รับความสนใจ
มากขึ ้น แต่หลายองค์กรก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อีกทังการด
้
าเนินการยังขาดความ
ต่อเนื่อง การดาเนินการอยูใ่ นกลุม่ คนจากัด ซึง่ มาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก
ผู้บริหาร ไม่ได้ รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ ขาดบุคลากรทังแกนน
้
าและทีมงานที่มีความสามารถในการ
ดาเนินกิจกรรมได้ อย่างจริงจังหรื อยังมีความรู้ ความเข้ าใจและทักษะ ที่ถกู ต้ องยังไม่เพียงพอในการดาเนินการ และที่
สาคัญ คือ ขาดการจัดการองค์ความรู้ในการปรับปรุงงานและพัฒนางานทีส่ ามารถนาไปสูก่ ารต่อยอด และขยายผลได้
อย่างเป็ นระบบ
หลักสูตรนี ้ มุง่ เน้ นการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความรู้และทักษะในด้ าน
การสร้ างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพได้ อย่างเป็ นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิต
ภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator : PF) เพือ่ ให้ สามารถบริ หารองค์ความรู้ที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ องค์
ความรู้จากการปรับปรุ งและพัฒนางาน ตลอดจนองค์ความรู้สาคัญที่ติดอยู่กับผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีโอกาสสูญหายอัน
เนื่องจาก พนักงานลาออก โอนย้ าย เกษี ยณ ฯลฯ ด้ วยเครื่ องมือการบริ หารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่าง
เป็ นระบบ (Knowledge Management : KM) สอดคล้ องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมขององค์กร

1. การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ
2. การฝึ กปฏิบตั ิ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม


ผู้บริหารระดับต้ น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้ างาน



ผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันและขับเคลือ่ นการบริหารจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร



ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทาหน้ าที่สง่ เสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร



ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

จานวนผู้เข้ าอบรม 30-35 คน
กาหนดการอบรม
วันอบรม
เวลา
วันที่ 1 9.00 – 16.00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความตระหนักให้ เห็นถึงความสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจบทบาทและหน้ าทีข่ องนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
3. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ด้ วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็ นระบบ สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
4. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเทคนิคการรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและสามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
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วันที่ 2

9.00 – 16.00

กิจกรรม
-การสร้ างจิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
-บทบาทและหน้ าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity
Facilitator: Roles and Responsibility)
-ความรู้ความเข้ าใจภาพรวมกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการ
เพิ่มผลิตภาพ พร้ อม แนวทางการ ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ
-Workshop & Assignment
-นาเสนอ Assignment พร้ อมรับข้ อเสนอแนะจากวิทยากร
-กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร (ต่อ)
Workshop
- เทคนิคการรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
(Productivity Promotion Techniques)
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หลักสูตร KM Facilitator Concept for Productivity Improvement (PF+KM)
นักส่ งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์ กร
ระยะเวลาอบรม ……2…….. วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม - เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง Flip Chart และปากกาเคมี
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ 35,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
 เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระก่อนวันอบรม หรือ วันที่อบรม
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามค่าใช้ จา่ ยจริ ง กรณียกเลิกกระทันหัน ก่อนการจัดงาน 5 วันทาการ
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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